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MINI flad MOPPEN til et nyt årtusinde...
Små mopsystemer har de fordele
- at de er små, at de fungerer, og at
de har været kendt i mange år.

Til gengæld har det også været småt
med udviklingen af bedre systemer,
specielt til de mere professionelle
brugere.
Derfor har vi arbejdet med udviklingen af et nyt system, der gør det
meget lettere, hurtigere og mere
ergonomisk at arbejde med små
mopsystemer.

50 % af hvad ?...
Om der er - en lige præcis - 50 %
større effektivitet og forbedring i
Rasant Xpress mini, kan naturligvis
altid diskuteres.
Men...med den nye moppes
fladtliggende stabile arbejdsflade
og store rengøringskapacitet samt
systemets enkle og lette
pressemetodik - der ikke kræver
“drej og vrid” - skulle det ikke
være svært at fornemme en ny og
væsentlig bedre effektivitet
- med et mindre fysisk forbrug og
en bedre ergonomi.

Systemet
Spand & presse
En lille spand med presse, enkel
og let at bruge.
Spanden er forsynet med et godt
stort håndtag, så flytning og
transport er en nem sag.

mini
Et af de elementer, der gør Rasant Xpress mini så effektiv, er
den enkle presseteknik, hvor spanden, pressen, holderen og
moppen alle er dele, der er udviklet til sammen at give den
optimale synergieffekt - og dermed et usædvanligt godt
resultat i effektiviten, ergonomien og rengøringseffekten.

Holder
Specialholderen er fremstillet til at
give det optimale resultat i Rasant
Xpress mini pressen.

Moppe
Rasant Xpress mini mop er udviklet
til at afgive den maximale
vandmængde.
Moppen har en ekstrem høj
optørringseffekt og en usædvanlig
god fugtabsorberingsevne.

Til specialholderen
er der brugt
high-tech carbon
fiberplast, der giver
præcis
det perfekte
pressemoment.

Rasant Xpress mini
moppen er
fremstillet af
mikrofibre med en
fyldning af
absorberende
materiale.

Gloss Xpress rengøringsmiddel
For at få et så godt og sikkert resultat som muligt anbefales
Gloss Xpress universalrengøringsmiddel. Produktet har en
særdeles god rengøringsevne, tørrer hurtigt op og efterlader
ikke striber - evner der stemmer helt overens med
karakteristikken af Rasant Xpress mini systemet.
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1. Gør spanden klar
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Større effektivitet i.f.t traditionelle rengøringsmetoder
Forbedret rengøringskvalitet
Hurtig optørring af gulvoverfladen uden “striber”
Let, effektiv og ergonomisk arbejdsgang uden “drej og vrid”

1.

Gør spanden klar

2.

Gør moppen klar

3.

Sæt moppen i ...

4.

Pres moppen og ...

Fyld spanden med rent vand
og dosér rengøringsmidlet
Gloss Xpress.

2. Gør moppen klar
Stil spanden på gulvet. Sæt
moppen fast på mopholderen
med hjælp fra de elastiske
moplommer.
Sæt foden ind i spandens “fod
hvælving” og dyp moppen i
spanden.

3. Sæt moppen i
pressen
Løft moppen op og sæt den
ned i pressen, så den sidder
ordentligt.

4. Pres moppen og
vask gulvet..
Pres mopskaftet mere eller
mindre fremad - alt efter den
ønskede restvandmængde.
Træk moppen op, fjern foden fra
spanden og begynd gulvvasken.
Eftertørring - om nødvendigt sker på samme måde.
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